
Днес, 20 \ 5 год., в гр. София, между:
УСБАЛЕ мАкад. Ив. Пенчев" ЕАД, вписано в АВ към МП -

Търговски регистър с ЕИК № 000664332, с адрес на управление, гр. 
София, ул. "Здраве" № 2, представлявано от Изпълнителния директор - 
Проф. д-р Сабина Захариева, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и
“ЛИМА 1"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София., 

ул.Кольо Фичето, бл.ЗЗЗ, вх. В, ап. 40 , вписано в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията с ЕИК: 831640134, представлявано от 
Лиляна Рогачева -  управител, наричано по-нататък в Договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

на основание Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и във връзка с протокол от 17.11.2015 г. на Комисията от 
разглеждането на постъпилите оферти, утвърден от Изпълнителния 
директор на УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, за класиране на 
предложенията и определяне на изпълнител в процедура по ЗОП чрез 
публична покана с предмет: „Изпиране, дезинфекция, гладене, опаковка 
и транспорт на болнично бельо за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Иван 
Пенчев” ЕАД” се сключи настоящият Договор за обществена поръчка за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК 
Чл.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

извършва: „Изпиране, дезинфекция, гладене, опаковка и транспорт на 
болнично бельо за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД”, по 
цени съгласно настоящия договор. Услугата се извършва периодично 
съгласно график, в зависимост от потребностите на Възложителя и след 
заявка от същия и съгласно техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура, неразделна част от настоящия 
договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на 
договора, както в делнични, така и в почивни и празнични дни.

Чл.2. Договорът се сключва за срок от 12 /дванадесет месеца/.



II. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИЯ
Чл.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата 

качествено и в срок, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му 
заплаща цена в размер на 1.80 лева без ДДС, а с ДДС 2.16 за 1 кг. /един 
килограм/ артикул, съгласно ценово предложение, неразделна част от 
настоящия договор.

Приблизителна обща стойност на договора без ДДС 30 000 
/Тридесет хиляди лева/ лв. и 36 000 лв. /Тридесет и шест хиляди лева/с 
ДДС.

Чл.4. Определената цена не подлежи на промяна, освен в случаите 
предвидени в закона.

Чл.5. Възложителят заплаща извършената услуга по банков път в 
срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен 
протокол подписан от представители на страните и издадена фактура, 
отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. В стойността на 
фактурата е включен ДДС.

Чл.6. Възложителят заплаща извършената услуга периодично - за 
изтеклия месец. Заплащат се действително действително извършената 
услуга. За извършването на услугата се съставят приемо-предавателни 
протоколи. Фактурирането е ежемесечно.

Чл. 7(1). Изпълнителят внася гаранцията за изпълнение на договора 
в размер на 1000 (хиляда) лева по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
подписване на договора.
(2). Гаранцията по ал. 2 може да бъде дадена и под формата на банкова 
гаранция, валидна за срока на договора, плюс един месец след крайния 
срок на изпълнение на договора, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за 
безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на 
КУПУВАЧА.
(3). Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на 
вредите от неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да 
изключва търсенето на обезщетение над нейния размер при действително 
претърпени вреди.
(4). При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - частично или 
изцяло, и във връзка с това на претърпени вреди от страна 
наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то последният се удовлетворява до размера на вредите 
от предоставената гаранция.
(5). Внесената по договора гаранция за изпълнение се освобождава до 3 
/три/ работни дни от поискване от страна на Възложителя или по 
инициатива на Изпълнителя, но не по-рано от три работни дни сле^л 
прекратяване действието на този договор. Гаранцията се освобождав



да се дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли 
при Купувача.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява услугата

със свой превоз франко обекта, по отделения, съгласно техническа оферта 
в проведената процедура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и предава партидите на 
Възложителя установен график съобразен с Правилника на болницата за 
приемане, предаване и съхранение на болничното бельо по опис, указващ 
вида и броя и подписан от представители на отделението и фирмата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугата качествено, 
съобразено с изискванията на РИОКОЗ за пране на болнично бельо.

(4) При констатирано увреждане по химичен или механичен 
начин се съставя протокол, подписан от представители на двете страни и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови увреденото бельо или да 
възстанови щетите в срок от 7 /седем/ календарни дни.

(5) При затруднение или забавяне на извършването на услугата 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 5 часа.

(6) Наличието на задължения между страните не е основание 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да откаже или забави услугата.

(7) Изпълнителят се задължава да извърши услугата посочена в 
Чл.1 от настоящия договор в срок до 24 часа от момента на получаване на 
заявка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.9. Възложителят е длъжен да изплаща представените му от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактури, отговарящи на изискванията и по реда на 
раздел II от договора.

V. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.10. Рекламации, отнасящи се до количество, се предявяват в 

момента на получаване на артикулите. При установяване на разлики в 
количеството се съставя двустранно подписан протокол. При рекламации 
и поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да му 
предостави безплатно оборотно бельо в рекламирания размер.

Чл.11. Рекламации, отнасящи се до качеството, вкл. увреждане по 
химичен или механичен начин, могат да бъдат предявени в 3 дневен срок 
от датата на приемо-предавателния протокол. При рекламации и



поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да му 
предостави безплатно оборотно бельо в рекламирания размер.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.12. При забавяне на извършването на услугата 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2% /два процента/ от 
стойността на забавената услуга за всеки просрочен ден, но не повече от 
10% /десет на сто/ от тази стойност.

Чл.13. В случай на неизпълнение на условие от този договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на възложителя обещетение в размер на 
нанесените щети, които се установяват откомисия, назначена от 
възложителя.

Чл.14. При едностранно прекратяване на договора от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 10% /десет на сто/ 
от стойността на неизпълнената част от договора.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. Договорът се прекратява при изпълнение на едно от 

следните условия:
- с изтичането на срока на действие или при достигане до 

стойностния лимит по него.
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.
- при взаимно съгласие на двете страни, изразено с писмено.
- в случай на нововъзникнали обстоятелства и/или поради 

административни причини с едномесечно писмено предезвестие 
отправено от Възложителя до Изпълнителя.

Чл.16. (1) Договорът може да бъде прекратен едностранно от 
възложителя, в случай на отпадане на необходимостта от извършване на 
услугата.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 
договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- Наруши клаузите на настоящия договор.
Не изпълнява качествено извършваната услуга в съответствие с 

изискванията на настоящия договор.
(3) При прекратяване на договора по предходната алинея 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% 
/петнадесет на сто/ от стойността на неизпълнената част от договора.



IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.17. За всички неуредени въпроси в договора се прилага 

действащата нормативна уредба.
Чл.18. Всички възникнали спорове по изпълнението на договора 

се решават по споразумение между двете страни, а ако не се постигне 
такова - по съдебен ред.

Чл.19. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от 
двете страни.

Чл.20. Договорът за обществена поръчка не може да бъде изменян 
от страните по него, освен в случаите предвидени в закона.

Чл.21 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да 
не разпространява информация за другата страна, станала й известна при 
или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното 
изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с 
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра -
е д и н
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за възложителя.

Съгласували:

/Ваня Толева - юрист/

/Мариана Ковандяа етоводител/

/Румяна Христова-: , ИСВ/
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